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Наведено алгоритм побудови методики середньострокового прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах.
 
Annotation. The article introduces the methodology of forecasting demand for skilled workers in regional labor market; gives an
algorithm for constructing methods of medium-term forecasting demand for skilled workers
 
Ключові слова: безробіття, зайнятість, кваліфіковані кадри, молодь, освіта, потреба, працевлаштування, прогнозування,
продуктивність праці, регіональний ринок праці, робоче місце.

Вступ

Прогнозування  є  одним  із  найскладніших  завдань  управлінської  діяльності,  сполучною  ланкою  між  теорією  і  господарською  практикою,  основою
формування  державної  соціально-економічної  політики.  Кожен  прогноз  ґрунтується  на  об'єктивних  закономірностях  соціально-економічного  життя  соціуму  та
стратегічних орієнтирах його розвитку.

Прогнози  розвитку  регіонального  ринку  праці  є  невіддільною  ланкою  і  функцією  державного  територіального  управління,  основою  соціального

проектування і перспективного геопросторового планування трудовідтворювальних процесів. Головна мета їх складання – обґрунтування вибору найраціональнішої

стратегії розвитку регіональної соціально-економічної системи на майбутнє, забезпечення їй найвищих результатів адаптованості до ринкових умов функціонування

[1;с.126-165].

Аналіз останніх наукових досліджень
Дослідженням питань прогнозування ринку праці займалися багато вітчизняних та зарубіжних учених, а саме розробкою методики прогнозування попиту та

пропозиції на робочу силу займалася Г.І. Купалова [2]; Г.В. Присенко та Є.І. Равікович [3] у своїх працях визначили міжгалузевий баланс у трудовому вираженні;
І.І.Лукінов,  О.О.Бакаєв  та  Г.В.Бондаренко  [4]  приділяли  увагу  макропрогнозуванню  зайнятих  і  безробітних,  Г.А.  Мохамед  [5]  розробив  методику  прогнозу
чисельності персоналу та ін.

Постановка завдання
Метою даної статті є алгоритм побудови методики прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці.
Результати

Для оцінки структури професійної підготовки в освітніх установах регіону з позиції відповідності структурі перспективної затребуваності робочих місць в
економіці області та збалансованості попиту і пропозиції на регіональному ринку праці Важливим та актуальним є побудова методики прогнозування потреби в
кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці.

Даний алгоритм можна представити у вигляді рис. 1.
На І етапі, перш за все, для визначення тенденцій розвитку економіки регіону та отримання прогнозованих значень потреби в кваліфікованих кадрах, доцільно 

здійснити аналіз тенденцій зміни ВДВ за 3-5 років, як основного показника розвитку економіки і розрахувати показник співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого
населення та індекси його зміни за аналізуємий період по видам економічної діяльності (ВЕД) на підставі фактичних даних статистики досліджуваного регіону. У
нашому дослідженні доцільно взяти для аналізу саме показник ВДВ, оскільки він використовується для відображення ситуації за видами економічної діяльності в
регіоні, тоді як ВРП відображає розвиток регіону загалом.

Показник співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності пропонуємо розраховувати як відношення ВДВ і-ого виду
економічної діяльності в постійних або фактичних цінах періоду, для якого проводиться розрахунок (t), до кількості зайнятих і-ого виду економічної діяльності в
періоді, для якого проводиться розрахунок (t):
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Рис. 1. Cхема побудови методики середньострокового прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці

,                                         (1.1)

де  – показник співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населення і-ого виду економічної діяльності;

 – валова додана вартість і-ого виду економічної діяльності в постійних або фактичних цінах;

 – чисельність зайнятих і-ого виду економічної діяльності;

      t – період, для якого проводиться розрахунок.
Потім, на базі абсолютних показників розраховуються відносні показники, що характеризують зміну ВДВ та співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого

населення і-ого виду економічної діяльності в часі.
Індекс ВДВ визначається як відношення ВДВ і-ого виду економічної діяльності в постійних або фактичних цінах у періоді, для якого проводиться розрахунок

(t), до ВДВ і-ого виду економічної діяльності в попередньому періоді (t-1).

,                                        (1.2)

де   – індекс ВДВ і-ого виду економічної діяльності в постійних цінах у періоді, для якого проводиться розрахунок (t);

 – ВДВ і-ого виду економічної діяльності в постійних або фактичних цінах періоду, для якого проводиться розрахунок (t);

 – ВДВ і-ого виду економічної діяльності в постійних або фактичних цінах у попередньому періоді (t-1).

Індекс  показника  співвідношення  ВДВ  та  чисельності  зайнятого  населення  і-ого  виду  економічної  діяльності  визначається  як  відношення  показника
співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населення і-ого виду економічної діяльності в постійних цінах у періоді, для якого проводиться розрахунок (t), до
показника співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населення і-ого виду економічної діяльності в попередньому періоді (t-1).

,                                (1.3)

де   – індекс показника співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населення і-ого виду економічної діяльності в постійних цінах у

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В КВАЛІ... http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=679

Стор. 2 з 5 13.07.2015 23:07



періоді, для якого проводиться розрахунок (t);

 – показник співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населенняі-ого виду економічної діяльності в постійних цінах періоду, для якого

проводиться розрахунок (t);

 –  показник  співвідношення  ВДВ  та  чисельності  зайнятого  населенняі-ого  виду  економічної  діяльності  в  постійних  цінах   у

попередньому періоді (t-1).
На ІІ етапі на підставі проаналізованих ретроспективних даних статистики регіону, необхідно виконати прогноз ВДВ та прогноз продуктивності праці на 3-5

наступних років, шляхом трендового аналізу та на цій основі здійснення розрахунку і прогнозу потреби в кваліфікованих кадрах.
Використовуючи прогнозні значення росту ВДВ та його співвідношення до чисельності зайнятих за видами економічної діяльності на період за 3-5 років можна

спрогнозувати й потребу в кваліфікованих кадрах, як співвідношення:

                  (1.4)

де  – прогноз чисельності персоналу на рік (t+1);

 – прогноз ВДВ по i-му ВЕД на рік (t+1);

– прогноз показника співвідношення ВДВ та чисельності зайнятого населення по i-му ВЕД на рік (t+1);

– кількість видів економічної діяльності [6].

На ІІІ етапі доцільно здійснити визначення потреби в кваліфікованих кадрах за рівнями професійної освіти та кваліфікації методом вибіркового обстеження
(анкетування) керівників підприємств різних видів економічної діяльності та різних форм власності.

На даному етапі здійснюється аналіз питомої ваги фахівців за рівнями освіти (базова загально-середня освіта; повна загально-середня освіта;  неповна вища
освіта; базова вища освіта; повна вища освіта) за досліджуваний період за даними статистичних звітів Головного управління статистики в регіоні. Наприклад, для
працюючих  з  повною  вищою  освітою  даний  коефіцієнт  визначатиметься  як  співвідношення  чисельності  працюючих  з  повною  вищою  освітою  до  загальна
чисельність  зайнятих.  Для  решти  освітніх  рівнів  зазначені  коефіцієнти  визначаються  аналогічно.  Потім  здійснюється  екстраполяція  визначених  тенденцій  на
перспективу (період 1-3 років).

ІV етап нашої методики присвячений розрахунку коефіцієнтів  насиченості  кваліфікованими кадрами за  рівнями  освіти, спеціальностями  та   видами
економічної діяльності. Даний розрахунок проводиться за наступним алгоритмом:

1. Визначення  загального  коефіцієнту  насичення  кваліфікованими  кадрами.  При  аналізі  забезпеченості  економіки  кваліфікованими  кадрами  
використовуються такі показники, як: коефіцієнт насиченості, коефіцієнт додаткової насиченості фахівцями і функція додаткової потреби у кваліфікованих кадрах.

В якості коефіцієнта насиченості  кваліфікованими кадрами візьмемо відношення кількості  фахівців до загальної чисельності зайнятих у виробництві (в
момент часу t): 

,                                               (1.5)

 де: -коефіцієнт насиченості кваліфікованих кадрів в момент часу t;

 - кількість кваліфікованих кадрів, зайнятих у виробництві в момент часу  t;

-загальна чисельність зайнятих у виробництві в момент часу t.

2. Визначення загальної потреби в кваліфікованих кадрах у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, професійних груп та видів економічної діяльності. Для
розрахунку прогнозу потреби в кваліфікованих кадрах необхідно враховувати у якості основних складових освітньо-кваліфікаційні рівні, професійні групи та види
економічної діяльності. Тоді результати прогнозу потреби на робочу силу у межах регіону доцільно представити через коефіцієнти насиченості фахівців у розрізі цих
основних складових у вигляді формули:

,                                         (1.6)

де:  - загальна потреба у кваліфікованих кадрах, виражена через визначення коефіцієнтів насиченості фахівців у розрізі освітньо-кваліфікаційних

рівнів, професійних груп та видів економічної діяльності.

- коефіцієнти насиченості фахівців за рівнями освіти, професійними групами та видами економічної діяльності;

 – потреба у фахівцях з повною вищою освітою;  – з базовою вищою освітою; – з неповною вищою освітою;  – з середньою спеціальною

освітою;  – з базовою середньою або без вимог щодо наявності освіти;

...  – відповідні види професій, які, за необхідності, можуть бути об’єднані у більш укрупнені групи;

... – відповідні  види економічної  діяльності  (промисловість, сільське  господарство, будівництво  та  ін.), кількість  яких може  варіюватися  від  рівня

деталізації розрахунків.

3.Визначення коефіцієнтів насиченості кваліфікованими кадрами за рівнями освіти за формулою:

,                                       (1.7)

де:  - коефіцієнт насиченості кваліфікованими кадрами за рівнями освіти;  

- чисельність зайнятих фахівців за кожним рівнем освіти, де:  – потреба у фахівцях з повною вищою освітою;  – з базовою вищою

освітою; – з неповною вищою освітою;  – з середньою спеціальною освітою;  – з базовою середньою або без вимог щодо наявності освіти;

- загальна чисельність зайнятих.
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4.Визначення коефіцієнту насиченості кваліфікованими кадрами за професійними групами (спеціальностями) за наступною формулою:

,                                       (1.8)

де:  - коефіцієнт насиченості кваліфікованими кадрами за спеціальностями;

- чисельність зайнятих фахівців за кожною спеціальністю, де ...  – відповідні види професій, які, за необхідності, можуть бути об’єднані

у більш укрупнені групи;
5.Визначення коефіцієнту насиченості кваліфікованими кадрами за видами економічної діяльності:

,                                       (1.8)

де:  - коефіцієнт насиченості кваліфікованими кадрами за видами економічної діяльності;

- чисельність зайнятих фахівців за кожним ВЕД, де ... – відповідні види економічної діяльності (промисловість, сільське господарство,

будівництво та ін.), кількість яких може варіюватися від рівня деталізації розрахунків.
6.Розрахунок коефіцієнту насиченості кваліфікованими кадрами за рівнями освіти по ВЕД:

,                                 (1.9)

де: - коефіцієнт насиченості кваліфікованими кадрами за рівнями освіти по ВЕД;

- чисельність зайнятих фахівців за кожним рівнем освіти по кожному ВЕД;

 - загальна чисельність зайнятих по кожному ВЕД.

7.Розрахунок коефіцієнту насиченості кваліфікованими кадрами за професійними групами  по ВЕД:

,                             (1.10)

де: - коефіцієнт насиченості кваліфікованими кадрами за професійними групами  по  ВЕД;

 - чисельність зайнятих фахівців за спеціальностями по кожному ВЕД;

 - загальна чисельність зайнятих по кожному ВЕД.

На V етапі здійснюємо визначення загальної додаткової потреби у кваліфікованих кадрах та за  видами  економічної  діяльності,  яка  розраховується  за
наступною формулою:

,                  (1.11)

де:  – загальна додаткова потреба у кваліфікованих кадрах;

 – додаткова потреба у кваліфікованих кадрах на розвиток виробництва;

 – додаткова потреба у кваліфікованих кадрах на відшкодування природного вибуття кваліфікованих кадрів;

 – додаткова потреба у кваліфікованих кадрах для часткової заміни практиків.

VІ етап включає в себе здійснення оцінки загальної потреби регіону в кваліфікованих кадрах на основі збільшення кількості робочих місць та пов'язана з
вибуттям зайнятого населення з ринку праці протягом періоду часу.

Для того, щоб оцінити загальну потребу регіону в кадрах ( ), необхідно визначити суму  загальної потреби в кваліфікованих кадрах та загальної

додаткової потреби в кваліфікованих кадрах:

,                                 (1.12)

де:  -  загальна  потреба  в  кваліфікованих  кадрах,  визначена  на  основі  розрахунків  потреб  у  кваліфікованих  кадрах  за  рівнями  освіти,
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професійними групами та видами економічної діяльності для періоду часу t;

- загальна  додаткова  потреба в кваліфікованих кадрах, визначена на основі розрахунків  додаткових потреб  у кваліфікованих  кадрах на

розвиток виробництва, на відшкодування природного вибуття кваліфікованих кадрів та для часткової заміни практиків.
Висновки

Дана  методика  прогнозування  була  розроблена  для  регіонів  різного  рівня  соціально-економічного  розвитку  та  може  бути  використана  для  покращення
ситуації на регіональному ринку праці, за рахунок визначення потреби регіону в молодих фахівцях за різними видами економічної діяльності, за рівнями освіти та
кваліфікації, що спричинить позитивний вплив на збалансування попиту та пропозиції на регіональному ринку праці та зайнятість молоді в регіоні загалом.
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